
ME 1-2 „De la analiza nevoilor până la
curricula cursurilor pentru sprijinirea
persoanelor vârstnice din Polonia și Spania.
ME3 „Module de curs pentru educatori,
facilitatori și voluntari pentru a sprijini
cursanții SENIOR” în Italia

ME4 „Curs de formare online și activitate practică de

sprijinire a SENIORS” și ME5 „SENIOR pentru

îmbătrânire activă” în România.

Dragi cititori, bine ați venit în ultimul număr al
buletinului informativ dedicat proiectului
SENIOR.
În această lună, proiectul își încheie activitatea,
după ce toți partenerii au fost ocupați cu
organizarea și găzduirea mai multor evenimente
în țările lor pentru a disemina rezultatele
proiectului.

Scopul principal al acestor evenimente este
împărtășirea rezultatelor proiectului disponibile
și gata pentru a fi utilizate în mod liber de către
educatorii adulți și alți factori interesați care
lucrează în domeniul adulților; creșterea, în
același timp, a gradului de conștientizare a
educatorilor adulți, a facilitatorilor și a
organizației acestora cu privire la instrumentul
de e-learning dezvoltat pentru a sprijini
învățarea vârstnicilor, precum și a
mecanismelor de sustenabilitate pentru o
societate care îmbătrânește activ pentru a
sprijini persoanele în vârstă.

EVENIMENTE DE MULTIPLICARE A
SENIOR PESTE ȚĂRI!

SUPPORTING ELDERLY NEEDS IS
OUR RESPONSIBILITY
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NUMERELE NOASTRE:

4 REUNIUNI DE PROIECTE
TRANSNAȚIONALE
5 EVENIMENTE MULTIPLICATOARE
3 REZULTATE ALE PROIECTULUI
1 EVENIMENT COMUN DE FORMARE A
PERSONALULUI PE TERMEN SCURT
EVENIMENTE INTERNAȚIONALE LOCALE
1 CERCETARE DE ANALIZĂ A NEVOILOR 
1 GHID DE PRACTICĂ PENTRU
SPRIJINIREA PERSOANELOR ÎN VÂRSTĂ 
1 GHID PRACTIC PENTRU FACILITATORI
1 GHID MOODLE
1 CURS DESCHIS ONLINE PENTRU A
ÎMBUNĂTĂȚI ABILITĂȚILE
EDUCATORILOR ȘI ALE PERSONALULUI
CARE LUCREAZĂ CU SENIORI ÎN 5 LIMBI

PROIECTUL SENIOR ÎN CIFRE
Faceți cunoștință cu persoanele în

vârstă

Înțelegeți-vă seniorii

Lucrează cu seniorii tăi

 Împuterniciți seniorii

 Valorificați-vă seniorii.

 Îmbătrânirea (provocări, schimbări

sociologice și fizice, sfaturi)

 Piloni în viața vârstnicilor

 Probleme de sănătate mintală legate

de îmbătrânire

 Mituri și stereotipuri despre vârstnici

și modul în care acestea îi pot afecta

 Abilități personale de asistență

socială pentru lucrul cu persoanele în

vârstă

 Importanța vârstnicilor în societățile

noastre

 Cele mai bune practici privind

integrarea activă a seniorilor în

societate

Determinarea serviciilor necesare

pentru persoanele în vârstă

Comunicarea cu persoanele în vârstă

Motivarea și implicarea persoanelor în

vârstă în activități

Împuternicirea seniorilor să devină

cetățeni activi pentru ceilalți

Îmbunătățirea calității vieții acestora

prin activități de îmbătrânire activă

Pur și simplu mai empatici cu

persoanele în vârstă

MOOC pentru educatori,
facilitatori și voluntari
Cursul este structurat pe cinci module:

Ce aveți de câștigat
La finalizarea acestui curs, veți dobândi

noi:

Cunoştinţe

Aptitudini

Atitudini

#SENIOREDU

Urmărește videoclipul nostru pe YouTube 

https://trainingclub.eu/wp-content/uploads/2021/05/Essential-needs-of-educators-to-support-seniors.pdf
https://trainingclub.eu/wp-content/uploads/2021/05/Essential-needs-of-educators-to-support-seniors.pdf
https://trainingclub.eu/wp-content/uploads/2021/11/Supporting-Elderly.-A-Practitioners-Guide-EN.pdf
https://trainingclub.eu/wp-content/uploads/2021/11/Supporting-Elderly.-A-Practitioners-Guide-EN.pdf
https://trainingclub.eu/wp-content/uploads/2021/11/Supporting-Elderly.-A-Practitioners-Guide-EN.pdf
https://trainingclub.eu/wp-content/uploads/2022/05/Practical-Guide-for-Facilitators.pdf
https://trainingclub.eu/wp-content/uploads/2022/07/Moodle-Practical-Guide-for-Learners-and-Trainers-EN.pdf
https://courses.trainingclub.eu/course/index.php?categoryid=10
https://courses.trainingclub.eu/course/index.php?categoryid=10
https://www.youtube.com/watch?v=0-XW7Fe3lAo&t=3s


SPRIJINIREA
PERSOANELOR VARSTNICE
- CURSUL ONLINE ESTE
ACUM DISPONIBIL

Disponibil pe Moodle în engleză, română,

spaniolă, italiană, poloneză

5 module de curs

Conținut multimedia

Scenarii practice pentru activități

Evaluare online

Certificate de absolvire a cursului

Caracteristici

Consultați cursul online Sprijinirea persoanelor
în vârstă de pe platforma noastră Moodle.

CURS DE FORMARE ONLINE GRATUIT
ȘI SCENARII DE ACTIVITĂȚI PRACTICE
PENTRU EDUCATORI, FACILITATORI,
VOLUNTARI ȘI PERSONAL PLĂTIT 

SPRIJINUL COMISIEI EUROPENE PENTRU PRODUCEREA ACESTEI PUBLICAȚII NU CONSTITUIE
O APROBARE A CONȚINUTULUI CARE REFLECTĂ DOAR OPINIILE AUTORILOR, IAR COMISIA

NU POATE FI FĂCUTĂ RESPONSABILĂ PENTRU ORICE UTILIZARE A INFORMAȚIILOR
CONȚINUTE AICI.

Parteneri de proiect

“NU EȘTI NICIODATĂ PREA BĂTRÂN PENTRU A ÎNVĂȚA LUCRURI NOI.”

Lucrarea a fost realizată în cadrul
proiectului ERASMUS+ Strategic
Partnership 2020-1-RO01-KA204-080320,
„Sprijinirea nevoilor persoanelor în vârstă
este responsabilitatea noastră”,
cofinanțat de Comisia Europeană.
https://trainingclub.eu/senior 

https://courses.trainingclub.eu/course/index.php?categoryid=10
https://courses.trainingclub.eu/course/index.php?categoryid=10
https://courses.trainingclub.eu/course/index.php?categoryid=10
https://trainingclub.eu/senior

